
Pies w owczej skórze, czyli rzecz o lagotto 
romagnolo

Lagotto romagnolo albo romański pies dowodny. Choć to stara 
rasa (oficjalnie zarejestrowana w FCI w 2005 r., ale śladów podobnych 
psów można doszukać się już w czasach Etrusków w VII w. p.n.e.), to 
w Polsce nie jest jeszcze bardzo znana. Jej popularność jednak gwał-
townie rośnie. Dość powiedzieć, że w ciągu 10 lat liczba hodowli la-
gotto w Polsce zwiększyła się co najmniej dziesięciokrotnie (stwier-
dzenie na podstawie własnych obserwacji). Co stoi za tą rosnącą 
popularnością? Oryginalny, „owieczkowy” wygląd. Przyjazne uspo-
sobienie. I idealistyczne opisy w internecie. 

Taki obraz szkodzi rasie. Powoduje, że psy trafiają do osób niedo-
świadczonych, a jednocześnie mamionych przez hodowców „łatwo-
ścią” opieki nad lagotto. Wśród zalet jednym tchem wymieniane są: 
„antyalergiczność”, brak linienia, inteligencja, łatwość uczenia się, 
radosny charakter, przyjazne relacje z ludźmi i innymi zwierzętami, 
przydatność do dogoterapii, idealne dla dzieci. 

„Pies idealny” – ale czy na pewno?
To wszystko może być prawdą, ale nie musi. Jak wszystkie rasy, 

także lagotto mają swoje ciemniejsze strony. To, co dla jednych bę-
dzie zaletą, dla innych może się okazać wadą. Poza tym lagotto są 
indywidualnościami i im więcej się ich poznaje, tym trudniej podać ty-
powe dla rasy cechy. Najlepiej świadczą o tym dyskusje wśród opie-
kunów lagotto. Kiedy ktoś opowiada o zachowaniach swojego psa, 
zaraz znajduje się ktoś, czyj pies zachowuje się zupełnie inaczej.

Jedną z cech, która powtarza się we wszystkich opisach, jest brak 
linienia. I to nie pozostawia wątpliwości. Lagotto nie linieją, a wypa-
dania pojedynczych włosów praktycznie można nie zauważyć. Jednak 
dla wielu osób jest to równoznaczne z tym, że pies nie uczula, a za-
tem jest „idealny dla alergików”. Tymczasem nikt odpowiedzialny nie 
powinien dawać gwarancji, że lagotto nie spowoduje objawów uczu-
lenia. Po pierwsze, alergie są zbyt indywidualne, aby wszystkie trak-
tować identycznie. Po drugie, lagotto sam z siebie rzeczywiście może 
nie uczulać. Ale trzeba brać pod uwagę, że w swojej wełnistej sierści 
przynosi z każdego spaceru znacznie więcej kurzu, piasku, pyłków, ka-
wałków roślin, nasion i wszystkiego innego, co się do nich przyczepi 
– i te rzeczy mogą uczulać. Na życzenie zainteresowanych wysyła-
my próbki sierści ze strzyżenia naszych psów. W jednym przypadku 
dostaliśmy wiadomość o bardzo silnej reakcji na taką próbkę. Zatem 
nikomu, kto ma problem z alergiami, nie można obiecywać, że lagotto 
jest idealną rasą dla niego, chociaż można mieć nadzieję, że tak będzie. 

O autorach: Anna Harasymowicz od 1999 r. pod przydomkiem „Królewski Przywilej FCI” hodowała ca-
valier King Charles spaniele. Od 2010 r., wspólnie z Kubą Harasymowiczem, hodują lagotto romagnolo 
pod przydomkiem „Animus Amicitiae FCI”. W pisaniu wspierały ich psy: Bełtold (Regun CONGO) urodzo-
ny w sierpniu 2010 r., Sora (Regun SORA), urodzona w kwietniu 2016 r., Idka (IDEA Animus Amicitiae), 
urodzona w lipcu 2018 r.

Autorzy zapraszają na stronę www poświęconą lagotto,
za pomocą której można nawiązać z nimi kontakt: www.lagotto.waw.pl 

Tekst: Anna i Kuba Harasymowicz 
Fot.: Autorzy i Dorota Milerowicz (www.fotografiajestfajna.pl)
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To, że lagotto są inteligentne i chętnie się uczą, także jest poza 
dyskusją. Ale te zalety trzeba umieć wykorzystać, bo w przeciwnym 
razie mogą okazać się wadami. Z lagotto trzeba pracować. Trzeba da-
wać im zadania do wykonania. One to uwielbiają i chętnie robią, o co 
zostały poproszone, wiedząc, że czeka na nie za to nagroda. Takimi 
zadaniami, pracą, ćwiczeniami może być cokolwiek, co sprawia przy-
jemność opiekunowi i psu. Jedni wolą ćwiczyć obedience, inni agility. 
Inna para polubi nosework, a jeszcze inna będzie uczyć się nowych 
sztuczek (znamy takiego lagotto, Flavio, który potrafi ich około 40). 
Ważne, żeby takie zajęcia były wspólną pasją. 

Skoro mowa o pracy z lagotto, to warto przypomnieć sobie to, do 
czego rasa została wyselekcjonowana. Z dawnych psów aportują-

cych z wody (nawiasem mówiąc, powtarzające się opinie o stępieniu 
instynktu myśliwskiego u lagotto należy traktować jako cechę, któ-
ra sprawdza się w odniesieniu do jedynie niektórych przedstawicieli 
rasy) za sprawą doskonałego węchu stały się poszukiwaczami trufli 
– stąd ich naturalna chęć kopania oraz wynajdywania „smakołyków”. 
Lagotto często są „odkurzaczami” zarówno w domu, jak i na space-
rach. Węch jest ich wielkim „zawodowym” atutem, który sprawia, że 
pracują w służbach celnych czy ekipach ratowniczych. Jednym z cie-
kawszych zastosowań lagotto, jakie znamy, jest używanie ich we 
Francji do wyszukiwania szkodników drzew w lasach. 

A jeżeli lagotto pozostanie sam ze swoją chęcią nauki? To wtedy 
nauczy się tego, co sam wymyśli. Pół biedy, jeżeli będzie to żebranie 
przy stole albo przeszukiwanie kosza na śmieci. Gorzej, jeżeli nauczy 
się podkopywać pod ogrodzeniem albo wyszukiwać w nim wyjścia. 
No i oczywiście może się okazać psem niszczącym meble, szczeka-
jącym bez powodu itp. Opiekunowie lagotto wiedzą, że to zwierzęta 
kreatywne, myślące i kombinujące. Niech za przykład posłuży nasz 
znajomy pies, Beto, który szukając zajęcia na budowie domu, wymy-
ślił sobie rozrywkę: wrzucał piłkę w stos drewnianych palet, a potem 
ją wydobywał. 

Wobec lagotto trzeba być konsekwentnym. To słowo klucz. Jeże-
li pies ma przestrzegać reguł (choćby najprostszej – nie wchodzić do 
łóżka), to na pewno się ich nauczy. Ale co jakiś czas będzie sprawdzał, 
czy może nie dałoby się ich nagiąć albo ominąć. Jeśli ktoś z domowni-
ków przymknie na to oko, można być pewnym, że lagotto to wykorzy-
sta. Można mieć wrażenie, że życiową misją lagotto jest wyszukiwanie 
najsłabszego ogniwa wśród ludzi. Zatem wszyscy domownicy muszą 
być bardziej konsekwentni (albo bardziej uparci) od swojego psa. 

Łatwość uczenia się jest zaletą lagotto, ale ma też swoje konse-
kwencje. Te psy szybko się nudzą, dlatego zajęcia dla nich muszą być 
urozmaicone. Już na etapie psiego przedszkola (do udziału w którym 
wszystkich bardzo namawiamy) trzeba umiejętnie z nimi pracować. 
Nie można wymagać, aby jedną komendę powtarzały przez kilka-
naście minut, bo jeśli nauczą się siadać po 2–3 powtórzeniach, to po 
piątym będą mieć dosyć i zaczną szukać rozrywek na własną łapę. Po 
co powtarzać coś, co już się umie? 

Cechą lagotto, wspólną, bez wyjątku, jest potrzeba kontaktu ze 
swoimi opiekunami, bycie z nimi, udział w domowym życiu. Czy to 
wyjazd na wakacje, czy remont domu, czy oglądanie telewizji – la-
gotto chce być ze „swoimi” ludźmi. Nawet jak śpią, to tak, żeby nic 
ciekawego (a zwłaszcza otwieranie lodówki) ich nie ominęło. Zazwy-
czaj jest to przyjemne, lubimy takie psy. Ale nie ma co ukrywać, są 
sytuacje, kiedy chciałoby się schować przed psem. Przy lagotto jest 
to trudne i trzeba sobie z tego zdawać sprawę. 

O tym, jak kontrowersyjne jest stwierdzenie, że „lagotto jest ideal-
ny dla dzieci” nie ma co się rozpisywać. To dotyczy wszystkich ras. Nie 
ma psa idealnego, a to, jak będą się układać relacje między dziećmi 
a psami, zależy od rodziców. Jeżeli dzieci nie będą nauczone szacunku 
do zwierzęcia, a pies nie będzie znał swoich granic, to prawdopodo-
bieństwo konfliktu będzie duże. Lagotto, jak każdy inny pies, użyje 
pazurów i zębów, aby się przed natarczywością dziecka obronić. Choć 
z natury są towarzyskie i lubią ludzi, to potrafią stanąć w obronie 
swoich opiekunów albo swojego terenu. Nawet jeśli „zagrożenie” wi-
dzą tylko one. 

Nasze wątpliwości budzą też zapewnienia o predyspozycjach 
lagotto do pracy w dogoterapii. Owszem, jest kilka takich psów 
w Polsce, w tym także z naszej hodowli. Jednak są to raczej wyjątki. 
Lagotto są niecierpliwe, żywiołowe, wrażliwe (czasem przewrażli-
wione) i trzeba włożyć wiele wysiłku w przygotowanie ich do takiej 
pracy. Można myśleć bardziej o pracy z lagotto na zajęciach typu 
„jak traktować psa” niż w zastosowaniach typowo terapeutycznych. 
Wspomniana żywiołowość lagotto to także ich wspólna cecha. Przez 
osoby mające doświadczenie z różnymi rasami są oceniane jako „ma-
jące ADHD”. Taki czas nieumiarkowanych szaleństw może trwać 2–3 
lata. Dla niektórych to najwspanialszy okres. Ale dla innych może być 
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męczący. Znamy przypadki szczeniąt, które po 2–3 tygodniach w no-
wym domu trafiały na portale ogłoszeniowe, bo nieświadomi opie-
kunowie nie radzili sobie z żywiołem na czterech łapach. 

Często jesteśmy pytani o szczekliwość lagotto. Otóż znów mamy 
do czynienia z cechą osobniczą. Nasze suki szczekają częściej i wię-
cej. Pies znacznie rzadziej. Za to ma niezwykle szeroki wachlarz in-
nych dźwięków, którymi wyraża... głównie swoje żądania wobec 
nas. Może jęczeć, pomrukiwać, popiskiwać. Trudno mu wówczas 
odmówić. Kiedy mieszkaliśmy w bloku w Warszawie, nie mieliśmy 
problemów z sąsiadami. Byli wręcz zadowoleni, że psy dawały znać, 
kiedy coś się działo na klatce. Kiedy przeprowadziliśmy się na odlu-
dzie, w dwa dni nauczyły się być „wiejskimi burkami”, które alarmują 
o wszystkim, co zobaczyły. Albo wydaje im się, że zobaczyły. 

Naszym zdaniem lagotto zbyt często są przedstawiane nieobiek-
tywnie. Są idealizowane. My staramy się przedstawiać je bardziej 
realistycznie. Jeśli osoby zainteresowane szczenięciem nie zniechę-
cą się po naszej prezentacji rasy, zaakceptują pewne niedogodności 
czy problemy i świadomie podejmą wyzwanie, to zyskają w lagotto 
świetnego kumpla. 

Wulkan energii
Po długim opisie podkreślającym problemy z lagotto czas na coś 

bardziej optymistycznego: to wspaniałe psy. Lagotto będzie dosko-
nałym towarzyszem wszystkich aktywności na świeżym powietrzu. 
Kilkugodzinny spacer (dla dorosłego przyzwyczajonego do wysiłku) 
psa nie będzie żadnym problemem. Z przyjemnością pójdzie na wę-
drówkę w trudnym terenie. Z radością skorzysta z możliwości kąpieli 
w napotkanym strumyku. Albo zwyczajnej kałuży. Lagotto są trudne 
do fizycznego zmęczenia taką aktywnością. Po powrocie do domu 
i krótkim „ładowaniu akumulatorów” chętnie wrócą na szlak. 

Zdecydowana większość lagotto uwielbia spędzać czas w wodzie. 
Morze czy jezioro z kawałkiem plaży to ich raj na ziemi. Ale to też nie 
jest regułą. O ile nasze suki kochają wodę, o tyle pies pływa, jakby 
chciał tym nam sprawić przyjemność. Owszem, popłynie, ale nie ma 
takiego błysku w oczach jak pozostałe. No i musi mieć w tym pływa-
niu jakiś cel. Najlepiej patyk do wyłowienia. A jak nie ma patyka, to 
przynajmniej swoją linkę dumnie wynosi w pysku na brzeg. 

Nie polecamy lagotto dla osób, które mają wypielęgnowane traw-
niki i lubią swoje ogrody. Mogą przeżyć chwile grozy, kiedy zobaczą 
coś w rodzaju specyficznego pola golfowego. Ale jeśli doły nie są pro-
blemem, to lagotto z przyjemnością będzie towarzyszył w pracach 

ogrodniczych. Tu coś wykopie, tam coś przegryzie. A w innym miejscu 
przesadzi. Jednak kopanie to też cecha osobnicza. Niektórym lagotto 
wystarcza rozgrzebanie wierzchniej warstwy w upalny dzień, inne 
z zapamiętaniem drążą głębokie tunele. 

Dla osób lubiących pracować z psem (a tylko takim warto polecać 
tę rasę) lagotto będzie świetnym kompanem zajęć i ćwiczeń. Dosko-
nale sprawdza się w zajęciach węchowych, jak nosework czy tropie-
nie. Wiele osób próbuje swoich sił w obedience albo agility. Wspomi-
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Smaczne karmy My Lovely Dog – rola: Freshtrusion™
Psy aktywne potrzebują odpowiednio zbilansowanego posiłku, 
w którym białko będzie się charakteryzowało wysoką strawnością 
oraz wartością biologiczną.  Możemy wybierać wśród karm o wyższej 
zawartości mięsa, jak np. Wołowina Superfood My Lovely Dog lub no-
wość – Indyk z wolnego wybiegu My Lovely Dog z obniżoną zawarto-
ścią węglowodanów. 
Wszystkie karmy  My Lovely Dog przygotowywane są z wykorzysta-
niem technologii Freshtrusion™, gdzie niższa temperatura gotowania 
chroni wartości odżywcze białka. W karmach są również produkty Su-
perfoods. Przykładowy skład karmy – indyka na zdjęciu poniżej. 

Bożena Wróblewska, specjalista żywienia psów i kotów, behawiory-
sta, hodowca psów, właściciel marki My Lovely Dog
www.mylovelydog.pl

naliśmy już o ćwiczeniu sztuczek. Nasz pies, mimo 11 lat, codziennie 
dopomina się o ćwiczenia komend, przyswaja też nowe. I nie możemy 
o tym zapomnieć, bo w stawianiu na swoim jest bardzo wytrwały. 

Długowieczne i zdrowe
Lagotto ładnie się starzeją. Nie widać po nich upływu czasu. Kil-

kunastoletnie psy, jeżeli nie mają problemów zdrowotnych, ciągle są 
aktywne i radosne. A żyją około 13–15 lat. Generalnie są uważane za 
rasę zdrową. Choroby genetyczne stosunkowo łatwo wyeliminować 
właściwym doborem przebadanych rodziców. Na szczęście wśród 
polskich hodowców widać dbałość o tę sferę, mimo że żadne bada-
nia – niestety – nie są wymagane przez ZKwP. W naszej hodowli od 
początku priorytetem były zdrowe szczenięta, stąd nasza dbałość 
o badania. Kierowaliśmy się zaleceniami Włoskiego Klubu Lagotto, 
którego jesteśmy członkami jako jedyna polska hodowla (stan w lipcu 
2021 r.). Nasze psy mają wykonane badania genetyczne w kierunku 
młodzieńczej padaczki lagotto, choroby spichrzeniowej lagotto, hi-
perurikozurii, genu krótkiego włosa, a także badania w kierunku dys-
plazji bioder, skłonności do wypadania rzepek, chorób oczu. Krótkie 
informacje o chorobach genetycznych lagotto można znaleźć na na-
szej stronie www (adres w notce autorskiej). W rasie występują przy-
padki dysplazji, ale ze względu na średnią masę ciała i wielkość nawet 
psy z gorszymi wynikami badań klinicznych bardzo rzadko wykazują 
objawy chorobowe. Niemniej jednak konieczna jest dbałość o stawy 
w okresie wzrostu szczenięcia. Częściej występującymi przypadło-
ściami zdrowotnymi są różnego rodzaju problemy żołądkowe (to 
efekt doskonałego węchu i żywienia się czym popadnie) oraz zapa-
lenia uszu (stąd konieczność dbania o higienę uszu). 

Specyficzna szata
Pewną trudność może stanowić pielęgnacja sierści lagotto. Te psy 

wymagają strzyżenia średnio co dwa miesiące, przy czym raz w roku 
warto ostrzyc je krótko dla poprawienia jakości włosa (nie można tego 
jednak robić latem, aby nie narazić psa na poparzenia). Tego można się 
nauczyć albo zdać się na pomoc groomera. Warto jednak trafić do ta-

Skład karmy Indyk z wolnego wybiegu My Lovely Dog
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kiego, który zna wzorzec rasy, aby po wyjściu 
z salonu lagotto nadal był lagotto, a nie „pu-
dlem” lub „sznaucerem”. Jeśli chce się strzyc 
lagotto samemu, trzeba liczyć się z wydat-
kami na maszynkę i nożyczki. I nie warto na 
nich oszczędzać, bo wymaganiom rasy może 
sprostać tylko mocny sprzęt. Częstszym za-
biegiem jest czesanie, które powinno się wy-
konywać raz na 1–2 tygodnie w zależności 
od stanu i długości sierści. To konieczne dla 
uniknięcia filcowania się włosów. Takie cze-
sanie to 1–2 godziny fizycznej pracy, którą 
można porównać do rozczesywania owcze-
go kożucha. O czesaniu warto też pamiętać 
po każdym spacerze w terenie, gdzie można 
spotkać kleszcze. Żadne zabezpieczenia nie 

są w 100% skuteczne, a znalezienie tych „ży-
jątek” w pokręconych włosach jest naprawdę 
trudne. Tak samo jak kłosów traw w okresie 
letnim. To dość stresujące zajęcie, bo nigdy nie 
można być pewnym, że się czegoś nie przega-
piło. Za to nie powinno być większego kłopo-
tu z kąpielami. Jako psy dowodne lagotto bez 
większych oporów wskakują do wanny. 

Podsumowanie
O lagotto można pisać długo. Ograniczo-

na objętość tego tekstu sprawia, że nie po-
ruszamy w nim wielu ważnych i ciekawych 
kwestii. Nie wspomnieliśmy o socjalizacji 
szczeniąt, która w wypadku lagotto jest nie-
zwykle istotna. Moglibyśmy w szczegółach 

opisywać, jak pracujemy ze szczeniętami, aby 
przygotować je do życia w nowych domach. 
Moglibyśmy omówić różne poglądy na te-
mat pielęgnacji uszu. I wiele innych tematów. 
Wszystkich zainteresowanych lagotto zapra-
szamy do kontaktu za pośrednictwem naszej 
strony www. W miarę możliwości spotykamy 
się i przedstawiamy hodowlę i nasze psy. 
Często podkreślamy, że w lagotkowych spra-
wach jesteśmy do dyspozycji. W końcu motto 
naszej hodowli to „Służyć doświadczeniem 
i wiedzą o lagotto romagnolo sympatykom 
rasy”. Wszystkim tym, którzy dopiero planują 
przygodę z psem, oraz tym, którzy już mają 
lagotto, bez względu na ich pochodzenie – 
a to do czegoś zobowiązuje.

Młody wesoły piesek w wieku 
15 miesięcy

Opiekunka zauważyła, że w ciągu czterech mie-
sięcy po przeprowadzeniu kastracji pies przytył 
800 g i ważył 6900 g.  Dodatkowo u psa można 
było zaobserwować mimo jego ogromnej ży-
wotności szybkie męczenie się i dyszenie.  

Nasz piesek, jak się okazało, przytył dużo więcej 
niż 800 g. Prawidłowa masa ciała pieska powin-
na być na poziomie ok. 5 kg.   Szybko stworzy-
łam plan odchudzania psa na okres 5-6 mie-
sięcy – dla dobrego samopoczucia psa proces 
odchudzania musi być rozłożony w czasie.

Opiekunka psa otrzymała zalecania związane 
z rodzajem karmy oraz przysmaków oraz tego, 
jak powinien wyglądać jego sposób żywienia 
(liczba, częstotliwość posiłków, ruch psa, suple-
mentacja). Dodatkowo ustaliliśmy punkty kon-
trolne do sprawdzania postępów odchudzania. 

Wyniki: po miesiącu piesek schudł ponad 0,5 kg. Co 
ważne, oprócz spadku masy ciała:

• zwiększyły się możliwości ruchowe psa 
i jego wydolność,

• zaczęło być widoczne wcięcie w talii,

• piesek nie był głodny.

Jego posiłki były zdrowe: zbilansowana karma, 
koniec z  niezdrowymi pastami, przekąskami, 
prasowanymi gryzakami… Pies dostawał zdro-
we i smaczne przekąski naturalne.

Bulterier z niewydolnością 
nerek

Opiekunka zgłosiła się do mnie, bo miała problem 
– u jej suki wykryto dość zaawansowaną niewy-
dolność nerek, której - niestety - towarzyszyły 
otyłość i  podwyższone stężenie cholesterolu 
we krwi. Niestety, również pies nie miał apetytu 
i niechętnie jadł karmy dla zwierząt specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego. Co robić? 

Stworzyłam dietę dedykowaną dla psa, gdzie 
połączyliśmy dobraną do psa dietę wetery-
naryjną (sucha karma gotowa) i  zbilansowa-
ne posiłki domowe o  odpowiedniej zawartości 
tłuszczu oraz białka wraz z odpowiednią suple-
mentacją. Udało nam się również dodać smacz-
ne i zdrowe przekąski.

Po 1,5 miesiąca pies schudł 2 kg, dodatkowo  
polepszyły się wyniki badań krwi psa, a także 
pojawiło się wcięcie w talii. Suka zyskała energię 
i więcej się ruszała. 

Szczeniak rasy dużej
Opiekun zgłosił się do mnie z  problemem – jaką 
karmę powinien podawać psu i ile jej podawać, je-
śli pies będzie ważył w wieku dorosłym ok. 60 kg. 
Obecnie szczeniak ważył kilkanaście kilogramów 
mając niewiele ponad dwa miesiące.  Równocze-
śnie był zaokrąglony, co wielu właścicieli poczy-
tuje jako wskazanie prawidłowej masy ciała. 

Dokonałam analizy zapotrzebowania szczenia-
ka na kalorie oraz składniki odżywcze. Zapro-
ponowałam opiekunowi trzy rodzaje karm do 
wyboru i  w  momencie wyboru przedstawiłam 
schemat wprowadzenia karmy. Równocześnie 
ustaliliśmy, co można podawać psu, a także jak 
wspierać zbilansowaną dietę. 

Na wykresie i  schematach pokazałam opieku-
nowi, jak pies powinien rosnąć w ciągu kolejnych 
miesięcy i  co powinno wzbudzić jego niepokój 

– jak np. nierównomierne przybieranie na cie-
le, zbyt gwałtowne wzrosty, zmiany sylwetki, 
a  także jak powinna wyglądać sylwetka zdro-
wego szczeniaka.

Opiekun w  ciągu kilku miesięcy po wprowa-
dzeniu diety i wyjaśnieniu zasad żywienia jest 
zadowolony, bo wreszcie nie musi się zastana-
wiać, ile i  jak często podawać psu karmę czy 
inne przysmaki. Wszystkie informacje otrzy-
mał w przystępnej formie od dietetyka. 

Te historie pokazują, jak wiele może zmienić 
konsultacja u specjalisty ds. żywienia zwierząt 
– dietetyka zwierzęcego. Zawsze uzyskasz 
dopasowane do swojego psa lub kota pora-
dy żywieniowe, zyskujesz pewność, iż karmisz 
zwierzę w  zbilansowany sposób, otrzymujesz 
wsparcie w  żywieniu zwierząt chorych czy 
wskazówki, jak poprawić samopoczucie zwie-
rzęcia. W przypadku szczeniąt, kociąt czy zwie-
rząt starszych wspierasz ich funkcjonowanie 
poznawcze oraz zdolności. 

Dieta dopasowana 
do zwierzęcia 
Zapytaj specjalistę!

Bożena Wróblewska;

Dietetyk zwierzęcy, zoopsycholog, behawiory-
sta, właściciel marki My Lovely Dog

Każdorazowo, aby ocenić prawidłowość masy ciała psa czy kota, prze-
prowadzam kilka czynności: oglądam zwierzaka lub proszę opiekunów 
o zrobienie zdjęć w określonych ujęciach. Dodatkowo wykonuję pomia-
ry psa w kilku miejscach, aby ocenić % nadwagi/ niedowagi i zawartości 
tłuszczu w ciele. W wyniku tego otrzymuję określone parametry. Porów-
nuję to również ze standardami rasy lub innymi uśrednionymi danymi 
dla różnych mas ciała/ wymiarów psów (dane statystyczne). Udzielenie 
porady jest również poprzedzone analizą wyników badań psa lub kota – 
niestety, często zaburzeniom pokarmowym towarzyszą różne schorze-
nia i jest to ważne przy ustalaniu diety. 

Historie 
z życia 
wzięte

Prawidłowe żywienie psa czy kota oznacza dla niego 
wyższy komfort życia, więcej sił witalnych i  brak wielu 
problemów ze zdrowiem czy urazów. Dla opiekuna to po 
prostu życie niezwiązane z  ponoszeniem niepotrzeb-
nych wydatków czy spędzaniem czasu na wizytach 
u  specjalistów – mówi Bożena Wróblewska, dietetyk 
zwierzęcy.  Dziś chciałabym opowiedzieć Wam o  kilku 
przykładach moich klientów – jak dobre decyzje właści-
cieli podniosły komfort życia ich pupili.

Artykuł sponsorowAny

www.bozenawroblewska.pl 
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KOMENTARZ 
SĘDZIEGO
Jochen H. Eberhardt, All Breed 
Judge VDH & FCI 
Hodowla True Lines FCI
Tłum. Joanna Zarzyńska

Dobrze ukryty 
pies użytkowy
Ze względu na historię rasy lagotto roma-
gnolo (LR) jest średniej wielkości, zwinną 
rasą retrieverów. Swój wygląd odziedziczył 
po historycznych psach wodnych – współ-
czesną wersją jego wymarłych przodków 
jest francuska rasa barbet. LR jest lekkiej 
budowy, ale typowy przedstawiciel rasy 
musi zachować rustykalny zarys sylwetki 
i wypełnienie. Typ łatwo ukryć dzięki cha-
rakterystycznej sierści z dużą liczbą drob-
nych loków. LR są niestrudzonymi wędrow-
cami (spaceruję z jednym z naszych psów 
10 km dziennie) i pasjonują się każdym mo-
krym miejscem, czy to z czystą wodą, czy 
błotnistą kałużą. Jest to posłuszna rasa, ale 
potrzebuje motywacji do posłuszeństwa.
Niestety hodowcy, którzy mają obsesję 
na punkcie sprzedaży swoich szczeniąt, 
wymyślili bajki, aby nie powiedzieć wprost 
– kłamstwa na temat rasy. Rasa nielinie-
jąca? Każde żywe zwierzę, które ma włos 
lub sierść, linieje, tak jak my, ludzie (nam 
też wypadają włosy – przypis tłumacza), 
i to, czy LR jest właściwym wyborem dla 
alergików, zależy bardziej od wrażliwości 
indywidualnego człowieka niż od naszych 
kędzierzawych przyjaciół.
Niewątpliwie wyjątkowe zdolności wę-
chowe LR kwalifikują go do wszelkich 
zadań węchowych, w tym m.in. do po-
szukiwania trufli (jeśli są do tego prze-
szkolone). Ten talent uratował rasę 
przed wyginięciem. Tym bardziej że znaj-
dowanie i sprzedawanie trufli może być 
miłym dochodem pobocznym.
W dobie badań genetycznych sumienni 
hodowcy i kluby hodowlane wymagają 
badań pod kątem specyficznych dla rasy 
odchyleń, które prowadzą do napadów pa-
daczkowych. Problemy z dysplazją stawu 
biodrowego wydają się rzadkie. Krótko-
włosych LR można uniknąć poprzez od-
powiedni dobór hodowlany i wcześniejsze 
testy genetyczne.

Temperament LR: bardzo uważny i obser-
wujący, w miarę cichy, naprawdę dobry 
pies domowy, gdy jest prawidłowo szkolo-
ny, wybiegany i nabierze dyscypliny.
Specyficzna kędzierzawa sierść wyma-
ga regularnej i fachowej pielęgnacji. Włos 
okrywowy musi być regularnie przyci-
nany i musi dawać typowy dla rasy zarys 
sylwetki. W przeciwnym razie włos bę-
dzie matowy lub nawet sznurowy. Dzięki 
prawidłowej pielęgnacji zrzucanie włosa 
okrywowego jest ograniczone. Niezwykle 
cienki i gęsty podszerstek rośnie jednak 
stale i jeśli nie zostanie przycięty, przero-
śnie wierzchnią warstwę okrywową. I jak 
wspomniano wcześniej, w przeciwień-
stwie do włosa okrywowego, który przy-
cinany nie linieje tak bardzo, to zrzucany 
podszerstek zamienia się w ładne futrza-
ne kulki w domu. Tak więc opiekunowie LR 
korygują włos regularnie około dwa do 
trzech razy w roku – chyba że pielęgnacja 
koliduje z planami wystawy psów. War-
stwa wierzchnia – okrywowa jest sprę-
żysta i nie może być jedwabista ani mięk-
ka w dotyku. Niestety, bardzo niewielu 
sędziów posiada LR i dlatego nie wie, jak 
prawidłowy włos powinien wyglądać: jak 
sezonowany sweter z owczej wełny, któ-
ry wydaje się być szorstki na powierzchni. 
Wymaga to pracy groomerskiej nad szatą 
na długo przed datą wystawy. Strzyżenie 
LR wymaga wyobrażenia sobie, jak zarys 
sylwetki i objętość szaty pomogą pokazać 
zalety psa – i być może ukryć jego słabe 
punkty. Tylko nieliczni komercyjni gro-
omerzy mają wiedzę, jak powinna wyglą-
dać szata wystawowego LR. W większo-
ści szkolono ich na grooming pudla i taki 
jest często wygląd finalny, gdy dostają 
do przygotowania LR. Nigdy nie susz LR! 

Dmuchawy niszczą zarówno loki, jak 
i sprężystość poszczególnych włosów; po 
prostu chodzisz z LR, aż wyschnie. Sierść 
LR dojrzewa i uzyskanie ostatecznego 
kędzierzawego wyglądu zajmuje trochę 
czasu. Loki są oparte na genetyce, szcze-
nię, które świeżo urodzone nie wygląda jak 
owca astrachańska (w Niemczech okre-
ślenie to „Persianer-Lamm”), prawdopo-
dobnie nigdy nie wykształci prawidłowych 
loków.
Wzorzec rasy dość dobrze opisuje wyma-
gania dla typowego LR. Tak więc czytanie 
standardu i uważne oglądanie naprawdę 
wartościowych championów wystawo-
wych jest właściwym podejściem dla mi-
łośników LR. Odwiedź wystawy, na któ-
rych rasa jest oceniana przez specjalistów, 
porozmawiaj z doświadczonymi i odno-
szącymi sukcesy hodowcami.
Na koniec pokrótce omówię kontrower-
syjną kwestię. Okluzja żuchwy jest po-
strzegana we wzorcu rasy dość liberalnie. 
Jest wielu sędziów, którzy albo nie czytają 
standardu, albo są uprzedzeni do odwrot-
nego zgryzu nożycowego. Jednak w rasie 
brodatej odwrócone nożyce dają również 
lepiej zaznaczony podbródek, a tym sa-
mym lepiej wypełniony wyraz głowy, pa-
trząc od frontu.
Na co zwracam uwagę, oceniając LR? 
Przede wszystkim: prawidłowy format 
(prawie kwadratowy dla samców), tem-
perament (przyjazny, towarzyski Włoch), 
mocne zęby, prawidłowe rozbieżne płasz-
czyzny głowy, typowa i poprawna klat-
ka piersiowa. Niezbyt skośny zad, dobry 
kościec, łapy i kątowania. Funkcjonalnie 
poprawny ruch z odpowiednim zasięgiem 
i napędem. I poprawna szata – która daje 
prawdziwego lagotto romagnolo!

65%
mięsa
i podrobów

z kodem: AS15S 15% TANIEJ!
na www.alphaspirit.pl

kod ważny do 31.12.2021 r.

100 g lub 300 g
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Pies w owczej skórze, czyli rzecz o lagotto romagnolo | RASA MIESIĄCA

Pochodzenie:
Włochy.

Użytkowość:
pies do szukania trufli.

Klasyfikacja FCI:
Grupa 8 Aportery, płochacze, psy wodne. Sekcja 3 Psy wodne. Bez 
prób pracy.

Krótki rys historyczny:
dawna rasa psów aportujących z wody, pochodząca z nizin Comac-
chio i bagien okolic Rawenny. Z czasem mokradła zostały osuszone 
i przekształcone w pola uprawne, więc i lagotto z psa wodnego stał 
się niezawodnym poszukiwaczem trufli rosnących na równinach 
i wzgórzach Emilia Romagna.

Wrażenie ogólne:
pies niewielkiego lub średniego wzrostu, proporcjonalny, mocnej 
budowy, o naturalnym, wiejskim wyglądzie i gęstej, kędzierzawej, 
wełnistej sierści.

Ważne proporcje:
długość głowy wynosi 4/10 wysokości w kłębie. Wysokość psa 
jest niemal taka sama jak długość (sylwetka kwadratowa). Długość 
czaszki stanowi nieco więcej niż 50% długości całej głowy. Długość 
kufy jest o 2/10 mniejsza od długości czaszki (44% do 56%). Głę-
bokość klatki piersiowej jest nieco mniejsza od połowy wysokości 
w kłębie (około 44%).

Zachowanie/ Temperament:
pies odznacza się wrodzonym talentem do tropienia i doskonałym 
węchem, co czyni go niezastąpionym poszukiwaczem trufli. Pier-
wotny instynkt łowiecki został wyeliminowany w drodze selek-
cji hodowlanej, więc lagotto podczas pracy nie zwraca 

uwagi na tropy zwierzyny. Jest łatwy do ułożenia, mało wymagają-
cy, bystry, oddany i przywiązany do właściciela. Doskonały pies do 
towarzystwa i stróż.

Głowa:
oglądana z góry ma kształt trapezu i jest umiarkowanie szeroka. 
Linie profilu są lekko rozbieżne. Czaszka szeroka na wysokości łu-
ków jarzmowych i tak samo długa jak szeroka. Oglądana z boku 
czaszka (od guza potylicznego do stopu) powinna być nieco dłuższa 
od kufy. Jest trochę wypukła, w tylnej części raczej płaska. Dobrze 
rozwinięte zatoki czołowe, łuki nadoczodołowe zaznaczone, bruz-
da czołowa wyraźna, grzebień potyliczny krótki i niezbyt mocno 
rozwinięty, dół nadoczodołowy bardzo nieznaczny. Stop niezbyt 
mocny, ale widoczny. Nos duży, o szeroko rozwartych i ruchliwych 
nozdrzach., bruzda środkowa bardzo wyraźna. Z profilu trufla nosa 
jest przedłużeniem linii profilu, a nos wystaje bardzo nieznacznie 
przed przednią krawędź warg. Barwa od jasno- do ciemnobrązo-
wej, w zależności od umaszczenia. Kufa dość szeroka, nieco krótsza 
od mózgoczaszki (proporcja kufy do mózgoczaszki jak 44% do 56%). 
Kształtu lekko klinowatego i raczej tępo zakończona. Grzbiet nosa 
prosty. Wargi niezbyt grube, raczej przylegające, tak że dolna linia 
kufy jest wyznaczona przez spodnią krawędź żuchwy. Porośnięte 
długimi, raczej twardymi wąsami. Oglądane z przodu wargi tworzą 
szerokie półkole. Krawędzie warg barwy jasno- do ciemnobrązo-
wej. Szczęki mocne, niemal kanciaste, szeroka żuchwa. Komplet 
siekaczy styka się w zgryzie nożycowym lub cęgowym; dopusz-

czalne także odwrócone nożyce. Zęby duże 
i białe. Policzki płaskie. Oczy duże, ale 

bez przesady, zaokrąglone, szero-
ko rozstawione, dobrze osadzone 

w oczodołach. Barwa tęczówki od 
koloru ochry przez orzechową 
do ciemnobrązowej, w zależ-
ności od umaszczenia. Po-
wieki dobrze przylegające, 
barwy od jasno do ciemno-

brązowej. Długie rzęsy, wyraz 
czujny, bystry i ożywiony. Uszy 

średniej wielkości w porównaniu 
z wielkością głowy, trójkątne, z zaokrą-

glonymi końcami, dość szerokie u podstawy. 
Osadzone tuż powyżej łuków nadoczodoło-
wych. Wiszące w spoczynku, lekko wzniesione, 

gdy pies jest czymś zainteresowany. Wyciągnię-
te do przodu dosięgają ¼ długości kufy. Sierść na 

uszach jest luźniej skręcona, ale pozostaje mocno 
pofalowana; nie może być krótka. Wnętrze ucha 

mocno owłosione.

Szyja:
mocna, dobrze umięśniona, sucha, na przekroju owal-

na, wysoko osadzona, bez najmniejszego śladu pod-
gardla, lekko łukowato wygięta. U samców obwód szyi 

może być dwukrotnie większy od jej długości, która 
powinna być nieco mniejsza od długości głowy.

Wzorzec FCI nr 298 LAGOTTO ROMAGNOLO 

Tułów:
zwarty i mocny, jego długość jest równa wysokości w kłębie. Linia 
górna prosta od kłębu do zadu. Kłąb wznosi się ponad linię grzbietu; 
szczyty łopatek daleko z tyłu, niezbyt blisko siebie, ale dość wy-
sokie. Grzbiet prosty, bardzo dobrze umięśniony. Lędźwie zwarte, 
bardzo mocne, lekko wysklepione. Szerokość równa długości lub 
nieco większa. Zad długi, szeroki, umięśniony, lekko opadający (25° 
do 30°). Klatka piersiowa dobrze rozbudowana, sięga łokcia. Z przo-
du dość wąska, rozszerza się od szóstego żebra ku tyłowi. Mostek 
długi, za mostkiem linia dolna tylko lekko podciągnięta.

Ogon:
osadzony ani wysoko, ani nisko, zwężający się ku końcowi. Opusz-
czony ledwie sięga stawu skokowego. Porośnięty wełnistym, dość 
twardym włosem. W spoczynku noszony sierpowato, przy pobu-
dzeniu wyraźnie wzniesiony, ale nie zakręcony.

Kończyny przednie:
kształtne i proste zarówno przy oglądaniu z przodu, jak i z boku. Ło-
patka długa (30% wysokości w kłębie), skośnie ustawiona (52–55°), 
dobrze umięśniona, mocna i dobrze związana z tułowiem, ale w ru-
chu swobodna. Kąt w stawie barkowym od 110° do 115°. Ramię 
dobrze umięśnione, o lekkim kośćcu, długości tej samej co łopatka, 
nachylone do poziomu pod kątem 58–60°. Łokcie dobrze, ale nie za 
ciasno przylegające do klatki piersiowej, pokryte cienką skórą, usta-
wione podobnie jak ramię równolegle do osi podłużnej tułowia. Wy-
rostek łokciowy znajduje się dokładnie na linii pionowej przebiega-
jącej od kłębu do podłoża. Przedramię idealnie pionowe, długie (36% 
wysokości w kłębie), o mocnym kośćcu, na przekroju owalne. Nad-
garstek oglądany z przodu znajduje się na tej samej linii pionowej co 
przedramię. Jest cienkie, krzepkie i ruchome; kość groszkowata tro-
chę wystająca. Śródręcze nie tak mocne jak przedramię, o lżejszym 
kośćcu, sprężyste. Oglądane z boku ustawione pod kątem 75–80° 
do podłoża. Łapa lekko zaokrąglona, zwarta, o wysklepionych, 
zwartych palcach. Pazury mocne, wysklepione, opuszki dobrze pig-
mentowane, dobrze rozwinięte błony międzypalcowe.

Kończyny tylne:
mocne, oglądane z tyłu proste, równolegle ustawione i proporcjonal-
ne do wielkości psa. Udo długie (35% wysokości w kłębie), o dobrze 
rozwiniętych i widocznych mięśniach, ustawione pod kątem 80° do 
poziomu. Kąt w stawie biodrowym 105–110°. Ustawione równole-
głe do osi podłużnej tułowia. Kąt w stawie kolanowym 130–135°. 
Podudzie nieco dłuższe od uda (36% wysokości w kłębie), o mocnym 
kośćcu, mięśnie mocne i wyraźnie rozdzielone. Ustawione pod kątem 
50–55° do poziomu i równolegle do osi podłużnej tułowia. Staw sko-
kowy mocny, suchy, o wyraźnie zaznaczonym kośćcu. Stawy równo-
ległe do osi podłużnej tułowia. Kąt w stawie skokowym około 140°. 
Śródstopie cienkie, cylindryczne, ustawione pionowo do podłoża. Bez 
wilczych pazurów. Łapa bardziej owalna niż przednia i trochę mniej 
wysklepiona.

Chody:
stęp harmonijny, kłus energiczny i żwawy, galopem pies porusza się 
tylko na krótkich dystansach.

Skóra:
cienka, dobrze przylegająca na całym ciele, bez fałd. Pigmentacja 
błon śluzowych i opuszek łap od jasno- do bardzo ciemnobrązowej. 

Szata:
sierść wełnista, nielokowata, w dotyku dość twarda, skręcona 
w ciasne pierścionki, z widocznym podszerstkiem. Pierścionki jed-
nakowe na całym ciele i ogonie, tylko na głowie sierść jest nieco 
mniej zwarta i tworzy wyraźną brodę, wąsy i brwi. Policzki także 
porośnięte gęstym włosem. Zarówno włos okrywowy, jak i pod-
szerstek są nieprzemakalne. Jeśli nie jest strzyżona, sierść ma 
tendencję do spilśniania w miarę rośnięcia; powinna być strzyżona 
przynajmniej raz do roku, ponadto trzeba systematycznie usuwać 
spilśniony włos okrywy i podszerstek. Sierść strzyżona nie powin-
na być dłuższa niż 4 cm, a strzyżenie nie może zmieniać sylwetki. 
Tylko na głowie sierść jest dłuższa, ale nie tak długa, aby zakrywała 
oczy. Okolice genitaliów i odbytu strzyże się krótko. Sierści nie moż-
na stylizować ani fryzować jak u pudli czy bichon frisee – powodu-
je to obniżenie oceny. Zbyt krótkie strzyżenie nie pozwala na wy-
kształcenie pierścieni i ocenę struktury szaty. Prawidłowa fryzura 
ma być bezpretensjonalna i podkreślać naturalny wygląd, typowy 
dla tej rasy. Maść jednolita brudnobiała, biała w czekoladowe lub 
pomarańczowe łaty, czekoladowa przesiana, czekoladowa w róż-
nych odcieniach z białym lub bez, pomarańczowa z białym lub bez. 
U niektórych psów występuje jasno- lub ciemnobrązowa maska. 
Dopuszczalne podpalanie w różnych odcieniach.

Wielkość:
wysokość w kłębie: psy: 43–48 cm (idealna: 46 cm); suki: 41–46 cm 
(idealna: 43 cm). Tolerancja 1 cm w górę i w dół. Masa ciała: psy: 
13–16 kg, suki: 11–14 kg.

Wady:
wszelkie odstępstwa od powyższego wzorca powinny być trakto-
wane jako wady i oceniane w zależności od ich stopnia oraz wpływu 
na zdrowie i dobre samopoczucie psa.

Wady dyskwalifikujące:
agresja lub wyraźna lękliwość • każdy pies wykazujący wady budo-
wy i/ lub zaburzenia zachowania powinien być zdyskwalifikowany • 
brak typu rasowego • linie profilu zbieżne • częściowa lub zupełna 
depigmentacja • wklęsły profil • tyłozgryz • wyraźny przodozgryz 
• oko porcelanowe • ogon zakręcony nad grzbietem, skrócony, brak 
ogona (wrodzony lub nabyty) • podwójne lub pojedyncze wilcze pa-
zury • ogon cięty • sierść nieskręcona lub zbyt krótko strzyżona • 
sierść sznurowa • wymyślna fryzura • maść czarna, czarne łaty lub 
pigmentacja • wzrost poza limitem.

Wady dyskwalifikujące 
(wykluczające z hodowli):
przodozgryz • wnętrostwo, także jednostronne • oko porcelanowe 
• maść czarna, czarne łaty lub pigmentacja.
Samce muszą mieć dwa normalnie rozwinięte jądra w pełni wyczu-
walne w mosznie.
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